
Invitation til dialogmøde
Robuste og pålidelige ESG nøgletal

FSR - danske revisorers CSR-udvalg inviterer CSR- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer
og investorer til dialogmøde om robuste og pålidelige nøgletal inden for ESG-området
(Environmental, Social, Governance). Vores seneste analyse af de største danske børsnoterede
selskabers rapportering om samfundsansvar viste, at mange gør det godt. Men, der er brug for
øget robusthed og pålidelighed for, at investorer og andre brugere kan nære tillid til ESG
nøgletallene i virksomhedernes rapportering og dermed sikre deres reelle brugsværdi.

På mødet sætter vi fokus på de udviklinger, der understøtter robustheden og sammenlignelige
ESG nøgletal – herunder Nasdaqs ESG Reporting Guidance, Finansforeningens ESG nøgletal og
ESG Researchs Integrated Ratio Guideline. Vi skal også høre om Ørsteds seneste rapportering,
der inkluderer en ESG performance rapport som tillæg til den øvrige rapportering, og vi lægger
op til en debat om brugsværdien af nøgletallene og særskilte rapporter med ESG nøgletal.

Mødet faciliteres af Jan Robert Molin, Partner, Beierholm og medlem af FSR - danske revisorers
CSR-udvalg.

Tid & sted
Mandag den 23. april, 2018, kl. 14.00 - 17.00. Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, KBH K.

Program
14.00 - 14.15 Velkomst & introduktion til dagens møde

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget & Jan Robert Molin,
Partner, Beierholm

14.15 - 15.00 Udviklinger og tendenser inden for ESG nøgletal
Jane Jagd, CEO, ESG Research

15.00 - 15.20 Kaffepause & networking

15.20 - 16.00 Ørsted’s ESG performance report 2017
Niels Strange Peulicke-Andersen, Manager, ESG Accounting, Ørsted

16.00 - 16.50 Paneldebat med oplægsholdere, Ole Buhl, Head of ESG, ATP og Søren
Larsen, Head of ESG, Nykredit, samt dialog med mødedeltagerne om
behov og erfaringer

16.50 - 17.00 Afrunding & tak for i dag
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget & Jan Robert Molin,
Partner, Beierholm

Tilmelding
Det er gratis at deltage, og frist for tilmelding er mandag d. 16. april, 2018.
Du tilmelder dig ved at skrive til Mette Conradsen: mcr@fsr.dk
Såfremt du ønsker et 'diplom' for deltagelse i forhold til revisorernes obligatoriske
efteruddannelse, så gør venligst opmærksom på det ved tilmelding.

Om årets dialogmøder
På fire dialogmøder sætter FSR - danske revisorers CSR-udvalg i 2018 fokus på danske og
internationale trends og udviklinger, der kan understøtte tilliden til virksomhedens arbejde med
samfundsansvar. Læs mere om de fire møder her.


